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 5Studijos, kurias gali pritaikyti

Mielas (-a) skaitytojau (-a),

besivydami naujoves, sekdami pokyčius, besižvalgydami nuolat 
besikeičiančiame pasaulyje, pakliūvame į beribį informacijos srautą, kuriame 
nelengva atsirinkti tai, ko reikia, atrasti tai, ko iš tiesų širdis trokšta. Tada 
pasimetame, nuleidžiame rankas, nežinome ko griebtis – žodžiu, kaip sakoma, 
tamsus miškas, sunku susigaudyti... 

Suvokiame, kad ypač jaunam žmogui, besirenkančiam profesiją ir studijas, 
keblu išsirinkti iš gausaus studijų programų sąrašo, taip pat suvokti, koks yra 
tikrasis pašaukimas. Kauno kolegija nori ištiesti pagalbos ranką ir nušviesti ne 
tik pasirinkimo, bet ir ėjimo svajonės link kelią. 

Pirmiausia, norintys studijuoti gali rinktis iš daugiau nei 50 įvairių krypčių 
studijų programų, atliepiančių skirtingus pomėgius ir norimas pasiekti 
perspektyvas. Studijų metu daug laiko skiriama praktikai, kuri leidžia iškart 
pajusti darbo skonį, atrasti dominančią kryptį ir tikslingai joje tobulintis. 

Visus neaiškumus ir abejones pašalina dėstytojai praktikai, kurie dalijasi 
realioje darbo aplinkoje pritaikomomis žiniomis, patarimais ir nukreipia tinkama 
linkme. Dialogas su studentu ir pagalba jam – svarbi Kauno kolegijos veiklos 
dalis.   

Rinkdamasis studijas Kauno kolegijoje atkreipk dėmesį, kad leidinyje prie 
kiekvienos studijų programos įterptas QR kodas – jį nuskenavus galima rasti 
detaliausią  ir naujausią informaciją.

Paskutiniuose leidinio puslapiuose žymėkis kilusias mintis, išgirstą aktualią 
informaciją arba klausimus – taip bus lengviau apmąstyti pasirinkimą. 

Sėkmės renkantis studijas! Jei vis dar tamsus miškas, 
tikrai prašviesės Kauno kolegijoje!
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Kauno kolegija – 
daugiaprofilinė valstybinė 
aukštojo mokslo įstaiga, 

rengianti technologijų, informatikos, 
inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, 

socialinių, meno, ugdymo, verslo 
ir viešosios vadybos, teisės, 

žemės ūkio mokslų specialistus. 
Daugiau nei 50 studijų 

programų

Teorinių žinių ir 
praktikos dermė. 

Daugiau nei trečdalis 
studijų – praktika

Absolventų 
įgytą kvalifikaciją 
žymi profesinio 

bakalauro 
kvalifikacinis 

laipsnis

Studijų kokybę 
ir Kauno kolegijos, 

kaip aukštojo mokslo 
institucijos, augimą 

lemia rėmimasis šiomis 
vertybėmis: atsakomybė, 

profesionalumas, 
atvirumas, pagarba, 
bendruomeniškumas

Tarptautiškumas:

daug galimybių studijuoti 
ar / ir atlikti praktiką užsienyje, 

dalyvauti tarptautiniuose projektuose, 
konferencijose, parodose ar kituose 

renginiuose užsienyje

Kauno kolegija pirmauja tarp Lietuvos kolegijų 
pagal išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikai į 
užsienį studentų skaičių – kiekvienais metais mainų 
programose dalyvauja per 300 kolegijos studentų

galimybė išvykti studijoms į daugiau nei 30 
užsienio šalių mokyklų, atlikti praktiką 

įvairiose valstybėse

Studentų 
skaičius – 
daugiau nei 

6000

Dėstytojų skaičius – 
daugiau nei 600, 

darbuotojų – 
daugiau nei 300

4 fakultetai: 

Verslo fakultetas  
Menų ir ugdymo fakultetas 

Technologijų fakultetas 
Medicinos fakultetas



 7Studijos, kurias gali pritaikyti

Studentų priėmimo 
skyrius:

Konsultacijos stojimo ir priėmimo 
į studijas klausimais: (8 37) 32 11 11, 

priemimas@go.kauko.lt
Moksleivių grupės kviečiamos apsilankyti 
Kauno kolegijoje: pravedama ekskursija, 
supažindinama su kolegijos erdvėmis, 
suteikiama galimybė pabendrauti su 

dėstytojais ir studentais.
Kauno kolegijos atstovas gali 
apsilankyti Jūsų mokykloje: 

(8 37) 32 11 11, 
priemimas@go.kauko.lt

70 įgūdžiams 
lavinti skirtų dirbtuvių 

ir laboratorijų Viena moderniausių 
bibliotekų Lietuvoje, 

kurioje esama 
127 000 spaudinių

4 bendrabučiai

Įvairūs sporto 
(kūno dizainas, tinklinis, 
futbolas, stalo tenisas, 

lengvoji atletika, krepšinis) ir 
laisvalaikio (dainavimas, šokiai, 

teatras, tautiniai ir modernūs 
šokiai, „Roboklubas“ ir kt.) 

užsiėmimai, tam pritaikytos 
sporto salės ir 
kitos erdvės

Karjeros centras 
padeda studentams planuoti 
savo karjerą besikeičiančioje 

darbo rinkoje ir sėkmingai joje 
integruotis:

Karjeros valdymo mokymai, 
praktiniai seminarai, individualios 

konsultacijos

Praktikos ir darbo pasiūlymai
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HUMANITARINIAI 
MOKSLAI
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Anglų kalba ryšiams 
su visuomene



Studijos, kurias gali pritaikyti

Anglų kalba ryšiams su visuomene – studijų programa, 
skirta norintiems įgyti tvirtus anglų kalbos vartojimo 
įgūdžius ir dirbti ryšių su visuomene srityje.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių ir anglų
Kvalifikacinis laipsnis: humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 istorija arba geografija
 0,2 užsienio kalba
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Dabartinė anglų kalba
 Anglų kalbotyra
 Komunikacijos teorija ir raida
 Kalbos mokslo pagrindai
 Ekonomika
 Vadyba
 Ryšių su visuomene pagrindai
 Verslo anglų kalba
 Antra užsienio kalba
 Medijų pagrindai
 Organizacijų komunikacija
 Viešojo pristatymo menas
 Anglų kalba ryšiams su visuomene
 Teksto rašymo metodika ir referavimas
 Ryšių su visuomene technologijos ir įrankiai

Praktikos: komunikacijos ir informacijos valdymo, ryšių su visuomene

Perspektyvos:
Absolventai baigę studijas rengia informacijos ir komunikacijos produktus 
gimtąja bei anglų kalba, išmano vadybos principus ir gali dirbti Lietuvos ir 
užsienio įmonių viešųjų ryšių ir marketingo tarnybose.
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Verslo 
anglų kalba



Studijos, kurias gali pritaikyti

Verslo anglų kalba – studijų programa, skirta norintiems 
įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertimo srityje bei 
dirbti vertėjais verslo sektoriuje.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių ir anglų
Kvalifikacinis laipsnis: humanitarinių mokslų profesinis bakalauras 
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 istorija arba geografija
 0,2 užsienio kalba
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Anglų kalbotyra
 Kalbos mokslo pagrindai
 Dabartinė anglų kalba
 Ekonomika
 Vertimo mokslo pagrindai
 Pagalbiniai vertėjo įrankiai
 Verslo etika
 Vadyba
 Informacijos valdymas
 Verslo anglų kalba
 Vertimas raštu
 Antroji užsienio kalba
 Teksto redagavimas 
 Teksto vertimas ir referavimas 
 Nuoseklusis vertimas

Praktikos: informacijos valdymo, informacijos valdymo ir vertinimo

Perspektyvos:
Absolventai baigę studijas komunikuoja gimtąja, anglų ir antrąja užsienio 
(prancūzų, rusų arba vokiečių) kalba, išmano vadybos pricipus, tad gali dirbti 
Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse, vertimo biuruose, taip pat teismuose ir 
kitose valstybinėse institucijose.
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INFORMATIKOS 
MOKSLAI
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Informacinės 
finansų sistemos
Informacinės finansų sistemos – studijų programa, sujungianti informacinių 
sistemų ir finansų informacinių procesų sričių žinias ir gebėjimus. Ji skirta 
tiems, kurie siekia tapti specialistais, įgyvendinančiais informacinių finansų 
sistemų, jų programinės įrangos ar paslaugų, grįstų debesų technologija, 
projektus.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3,5 metų)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų profesinis 
bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas 

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 informacinės technologijos arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, 

arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Informacinių sistemų krypties dalykai:
 Informacinės technologijos
 Programavimo pagrindai
 Finansų matematika
 Diskrečios struktūros ir logika
 Statistika
 Objektinis programavimas
 Duomenų valdymo technologija
 Kompiuterių programinė ir 
aparatinė įranga

 Informacijos ir komunikacijos 
technologijų sistemos

 Tinklapių kūrimo pagrindai
 Java ir JavaScript pagrindai

 Operacinės sistemos
 Programavimo technologijos
 Teisinis duomenų apsaugos 
reglamentavimas

 Debesų kompiuterija
 Belaidžio ryšio sistemos
 Mobiliųjų įrenginių programavimas
 Informacinės finansų sistemos
 Informacinių sistemų ir duomenų 
sauga

 Turinio valdymo sistemos
 Programų inžinerija
 Projektų valdymas

Finansų krypties dalykai:
 Viešieji finansai 
 Apskaitos pagrindai
 Mikro- ir makroekonomika
 Finansinė apskaita
 Įmonių finansų valdymas

 Finansinė analizė
 Finansinių institucijų valdymo 
procesų vizualizavimas ir 
modeliavimas

 Finansinės rinkos ir instrumentai

Praktikos: taikomųjų apskaitos programų, programavimo, finansinių 
institucijų valdymo procesų vizualizavimo ir modeliavimo, informacinių sistemų 
projektavimo, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio finansų technologijų įmonėse, kurios 
užsiima prekyba finansų produktais, inovatyvių atsiskaitymų sistemų už prekes 
ir paslaugas kūrimu ir diegimu, asmeninių finansų valdymo modeliavimu, 
finansų instrumentų valdymo operacijomis, asmeninių ir įmonių investavimo 
strategijų valdymu, individualizuotos pensijų sistemos formavimu bei 
elektroninės ir mobiliosios bankininkystės infrastruktūros plėtojimu.
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Kompiuterinių tinklų 
administravimas
Kompiuterinių tinklų administravimas – studijų programa, skirta asmenims, 
siekiantiems tapti informacinių ir ryšio technologijų sistemų administratoriais, 
gebančiais projektuoti ir diegti kompiuterių tinklus bei administruoti jų 
tarnybas, kurti ir eksploatuoti kibernetinės saugos ir daiktų interneto 
technologijas.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Specializacijos:
 Kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administravimas
 Kibernetinė sauga

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4,5 metų) 
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų profesinis 
bakalauras. Suteikiama galimybė įgyti dvigubą diplomą papildomai vienerius 
metus studijuojant Suomijos Mikkeli taikomųjų tyrimų universitete
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 informacinės technologijos arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, 

arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Informacinės technologijos
 Objektinis programavimas
 Kompiuterių ir tinklo aparatinė 

įranga (Comp TIA+)
 Kompiuterių tinklai 
 Kompiuterių tinklo sauga
 Linux sistemos
 Daiktų tinklo sistemos
 MS Windows sistemos
 Duomenų valdymo technologija
 Kibernetinė sauga
 Debesų kompiuterija

 Belaidžio ryšio sistemos
 Inžinerinė fizika
 Elektrotechnika
 Elektronika
 Matematika
 Inžinerinė grafika
 Skaitmeninė ekonomika
 Teisinis duomenų apsaugos 

reglamentavimas
 Ergonomika ir darbų sauga
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: pažintinė, gamybinė, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti kompiuterinių tinklų administratoriais, kiberfizinių 
sistemų ir daiktų tinklų administratoriais, kibernetinės saugos specialistais 
įvairiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose.
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Multimedijos 
technologija



Studijos, kurias gali pritaikyti

Multimedijos technologija – studijų programa, skirta tiems, 
kurie nori išmokti dirbti įvairiomis garso, vaizdo, video, 
trimatės grafikos kūrimo ir redagavimo priemonėmis. 
Specialistai savo darbe sujungia meninius ir technologinius 
sprendimus. 

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4,5 metų)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių (galimybė studijuoti ir anglų kalba)
Kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 informacinės technologijos arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas 

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Fizika
 Matematika
 Informacinės technologijos
 Grafinis dizainas
 Kompiuterinė grafika
 Duomenų bazių valdymo sistemos
 Programavimas
 Rinkodaros planavimas ir valdymas
 Vadyba

 Elektroninė leidyba
 Video- ir audiotechnologija
 Verslo ekonomika
 Medija komunikacija
 Vizualizacija ir modeliavimas
 Dvimatė animacija
 Skaitmeninės spaudos 

technologija
 Trimatė animacija

Praktikos: informacinių komunikacinių technologijų ir multimedijos 
produkto kūrimo, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio šalių dizaino, reklamos, turizmo, 
architektūros, žiniasklaidos, e. leidybos, informacinių technologijų įmonėse, 
įvairių sričių e. valdymo, mokesčių ir socialinio draudimo institucijose, 
televizijos studijose, prodiuserinėse kompanijose. Geba kurti įvairių sričių 
reklamos produktus, žiniatinklio svetaines, įvairių procesų ir produktų 
vizualizacijas, e. leidinius, programuoti įvairius valdymo procesus, rengti, 
filmuoti ir montuoti televizijos laidas, koncertų, kultūros ir sporto renginių 
medžiagą ir kt.
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Programų 
sistemos
Programų sistemos – studijų programa, skirta asmenims, ketinantiems tapti 
programų sistemų projektuotojais ir analitikais, programuotojais, testuotojais 
bei programinės įrangos projektų vadovais, gebančiais projektuoti, kurti 
ir diegti klientų-serverių, duomenų inžinerijos, daiktų interneto programų 
sistemas ir programinę įrangą bei analizuoti, vertinti, spręsti programų sistemų 
uždavinius ir problemas įvairiose institucijose. 

planuojama



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3,5 metų), ištęstinė (4,5 metų)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų profesinis 
bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 informacinės technologijos arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, 

arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas 

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Inžineriniai skaičiavimai MatLab
 Matematika
 Programavimas Java
 Prisitaikantis dizainas
 Objektinis programavimas C#
 Duomenų valdymo technologija
 Programavimas Phyton
 Programavimo technologijos .net
 Mobiliųjų įrenginių programavimas
 Kompiuterių tinklo aparatinė ir 

programinė įranga (Comp TIA+)
 Linux sistemos
 Operacinės sistemos
 Informacijos ir komunikacijos 

technologijų sistemos
 Skaitmeniniai grandynai ir 

mikroprocesoriai

 Belaidžio ryšio sistemos
 Debesų kompiuterija
 Kibernetinė sauga
 Programų inžinerija
 Turinio valdymo sistemos
 JavaScript programavimas 
 Procesų valdymas
 IT Academy (sertifikavimas anglų 

kalba)
 Skaitmeninė ekonomika
 Teisinis duomenų apsaugos 

reglamentavimas
 Alternatyvos: verslo valdymo 

sistemos, daiktų interneto (IoT) 
sistemos, duomenų inžinerijos 
sistemos

Praktikos: programavimo, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio šalių įmonėse programų sistemų 
ir programinės įrangos projektuotojais ir analitikais, programuotojais, 
testuotojais bei programinės įrangos projektų vadovais. Karjeros galimybės 
siejamos su itin sparčiai besivystančiomis ir globalius standartus taikančiomis 
įmonėmis, nuolat jaučiančiomis tokių specialistų stygių: programavimo veikla 
užsiimančios kompanijos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų 
(prieglobos) kompanijos, interneto vartų paslaugų kompanijos, laidinio ir 
belaidžio ryšio paslaugas bei programinės įrangos diegimo ir palaikymo 
paslaugas teikiančios įmonės.
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INŽINERIJOS 
MOKSLAI
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Automatinis 
valdymas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Automatinis valdymas – studijų programa, skirta asmenims, 
siekiantiems tapti automatinio valdymo specialistais, 
gebantiems projektuoti, diegti ir aptarnauti automatinio 
valdymo ir automatines kontrolės sistemas, kurti programas 
objektų valdymui. 

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra 
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, 

arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Inžinerinė fizika
 Informacinės technologijos
 Matematika
 Inžinerinė grafika
 Programavimo pagrindai
 Elektrotechnika
 Duomenų valdymo technologija
 Programavimas .net technologija
 Automatinio valdymo teorija
 Automatinių sistemų įtaisai
 Technologinių procesų ir techninių 

sistemų automatizavimas

 Mikroprocesoriai
 Programuojamos valdymo 

sistemos
 Pramoninių robotų valdymas
 Procesų vizualizavimas ir 3D 

projektavimas
 Loginė automatika
 Atsinaujinančios energijos sistemų 

valdymas
 Mechanika
 Elektros pavaros ir jų valdymas
 Ergonomika ir darbų sauga

Praktikos: pažintinė, gamybinė, projektavimo, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti automatinio valdymo sistemų inžinieriais Lietuvos ir 
užsienio automatinio valdymo ir automatinių kontrolės sistemų gamybos, 
diegimo, priežiūros įmonėse.
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Geodezija
Geodezija – studijų programa, skirta asmenims, siekiantiems tapti matininkais, 
geodezininkais, GIS specialistais valstybės institucijose, žemėtvarkos 
skyriuose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, individualiose 
įmonėse, kurių veiklos sritis ir pobūdis susiję su teritorijų planavimu, geodezija, 
kartografija, nekilnojamu turtu, inžineriniu projektavimu, taip pat norintiems 
sukurti savo individualų verslą ir darbo vietas kitiems asmenims.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Specializacijos:
 Taikomoji geodezija
 Nekilnojamojo turto kadastras

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: matavimų inžinerijos profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 chemija arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Inžinerinė grafika
 Verslo ekonomika
 Geodezija
 Topografija 
 Matavimų rezultatų apdorojimas
 Kadastriniai matavimai
 Geodeziniai prietaisai
 Inžinerinė geodezija
 Erdviniai duomenys
 Statybos pagrindai ir požeminės 

komunikacijos
 Fotogrametrija 
 Nuotoliniai tyrimų metodai
 Kartografija 

 Žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto 
teisės pagrindai

 Nekilnojamojo turto vertinimas
 Nekilnojamojo turto formavimas
 Nekilnojamojo turto kadastro 

informacinė sistema
 Teritorijų planavimas
 Aukštoji geodezija 
 Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
 Geografinės ir tematinės 

informacinės sistemos
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: geodezinių matavimų mokomoji, skaitmeninių planų rengimo 
ir kadastro duomenų nustatymo, inžinerinių geodezinių matavimų, tiksliųjų 
geodezinių matavimų, baigiamoji 

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti kadastrinių matavimų, inžinerinės statybos darbus 
vykdančiose įmonėse, teritorijų planavimo organizacijose, projektuoti aplinką 
bei kurti 3D objektų, paviršių modelius. Kartografavimo veikla užsiimančiose 
įmonėse įsidarbinę absolventai gali apdoroti aerokosmines nuotraukas, kurti 
teminius ir interneto žemėlapius. Išvardintos kompetencijos paklausios ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje.
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Infotronika



Studijos, kurias gali pritaikyti

Infotronika – studijų programa, skirta asmenims, siekiantiems 
tapti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų 
išmaniųjų valdymo sistemų ir robotikos specialistais.

Forma: nuolatinė (3,5 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra 
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Informacinės technologijos
 Matematika
 Inžinerinė fizika
 Inžinerinė grafika
 Programavimo pagrindai
 Programavimas .net technologija
 Duomenų valdymo technologijos
 Kompiuterių programinė ir 

aparatinė įranga
 Informacijos ir komunikacijos 

technologijų sistemos
 Belaidžio ryšio sistemos
 Kibernetinė sauga
 Jutikliai ir vykdikliai
 Mikroprocesoriai
 Įterptinės valdymo sistemos ir 

komunikacijos

 Robotika
 Programuojamieji loginiai valdikliai
 Realaus laiko sistemos
 Robotizuotų sistemų projektavimas
 Mobiliųjų įrenginių programavimas
 Procesų vizualizavimas ir 3D 

projektavimas
 Automatinio valdymo teorija
 Elektrotechnika
 Elektronika
 Loginė automatika
 Mechanika
 Elektros pavaros ir jų valdymas
 Ergonomika ir darbų sauga
 Programų inžinerija
 Verslo ekonomika ir vadyba

Praktikos: programavimo, mokomoji, projektavimo, baigiamoji 

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti išmaniųjų valdymo sistemų inžinieriais, specialios 
paskirties robotizuotų sistemų, mobiliųjų valdymo sistemų, intelektualių 
transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemų, mobiliųjų ir pramoninių 
robotų bei kitos programuojamos valdymo įrangos specialistais Lietuvos ir 
užsienio įmonėse.

 31



32 



 33Studijos, kurias gali pritaikyti

MENAI



34 

Dailės kūrinių 
konservavimas ir 
restauravimas
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas – studijų programa, skirta 
asmenims, neabejingiems menui, labai kruopštiems, tiksliems, kantriems, 
norintiems padėti prikelti menines vertybes naujam gyvenimui.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Specializacijos: 
 Medinių etnografinių dirbinių konservavimas ir 

restauravimas
 Medinių polichromuotų dirbinių konservavimas ir 

restauravimas
 Klasikinių baldų konservavimas ir restauravimas

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: menų profesinis bakalauras
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,7 stojamasis egzaminas*
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,1 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

* Stojamasis egzaminas į šią studijų programą laikomas LAMA BPO nustatyta 
tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino 
įvertinimą, konkurse nedalyvauja. Norint pasiruošti stojamiesiems egzaminams 
Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete organizuojami paruošiamieji kursai.

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Kompiuterinės taikomosios 

programos
 Braižyba ir perspektyva
 Konservavimo ir restauravimo 

pagrindai
 Medžio dirbinių meistrystės 

pagrindai
 Etnokultūra ir Lietuvos dailės 

istorija
 Paišyba
 Specialioji chemija

 Medienotyra
 Visuotinė ir taikomojo meno istorija
 Tapyba 
 Kompozicijos pagrindai
 Fotodokumentacija
 Dailės kūrinių tyrimai
 Baldų projektavimas
 Prevencinis konservavimas
 Baldų istorija
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: įgūdžių lavinimo ir pažintinė, konservavimo darbų, restauravimo 
darbų, technologinė, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti valstybiniuose ir privačiuose muziejuose, bibliotekose, 
archyvuose, steigti individualias įmones, vykdančias dailės kūrinių apsaugą ir 
restauravimą.
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Dizainas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Dizainas – studijų programa, skirta kūrybiškai ir kritiškai 
mąstančioms asmenybėms, gebančioms pagerinti žmogaus 
aplinką parengiant ir įgyvendinant dizaino projektus.

Specializacijos: 
 Grafinis dizainas
 Interjero dizainas
 Baldų dizainas
 Virtuali reklama ir animacija

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: menų profesinis bakalauras
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,7 stojamasis egzaminas*
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,1 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

* Stojamasis egzaminas į šią studijų programą laikomas LAMA BPO nustatyta 
tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino 
įvertinimą, konkurse nedalyvauja. Norint pasiruošti stojamiesiems egzaminams 
Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete organizuojami paruošiamieji kursai.

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Visuotinė dailės istorija
 Paišyba
 Braižyba
 Dvimatė kompozicija
 Dizaino pagrindai 
 Kūrybiškumo lavinimo metodai
 Trimatė kompozicija
 Dizaino istorija
 Dizaino objektų projektavimas 

 Gamtos formų interpretacija
 Fotografijos pagrindai
 Šriftas
 Dizaino eksperimentai
 Tapyba
 Kompiuterinė grafika
 Eksperimentinis piešimas ir tapyba
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: gamtos formų interpretacijos, gamybinė, kūrybinė baigiamoji

Perspektyvos:
Priklausomai nuo pasirinktos specializacijos, absolventai gali dirbti 
projektavimo įmonėse, įsteigti individualias įmones ar dirbti individualų 
kūrybinį-praktinį darbą.
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Fotografija
Fotografija – studijų programa, skirta kūrybiškai mąstantiems, gebantiems 
derinti technines fotografo veiklos sritis bei meninius fotografijos aspektus. 
Fotografija akcentuoja ir integruoja ne tik technines fotografo veiklos 
sritis (fotografijos paslaugų teikimą klientams, žurnalistinį fotografavimą, 
videofilmavimą ir pan.), bet ir meninius fotografijos aspektus – profesionalų 
darbą mados, architektūros srityse ir apimtinių meno kūrinių fotografavimą bei 
meno kūrinių reprodukavimą.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: menų profesinis bakalauras
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,7 stojamasis egzaminas*
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,1 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

* Stojamasis egzaminas į šią studijų programą laikomas LAMA BPO nustatyta 
tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino 
įvertinimą, konkurse nedalyvauja. Norint pasiruošti stojamiesiems egzaminams 
Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete organizuojami paruošiamieji kursai.

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Fotografijos istorija
 Fotografijos pagrindai 
 Darbo su fotografijos įranga 

pagrindai
 Paišyba
 Kompozicijos pagrindai
 Architektūros fotografijos pagrindai
 Bangų ir kvantų optika
 Cheminiai procesai fotografijoje
 Alternatyvūs fotografijos procesai
 Kompiuterinės taikomosios 

programos
 Fotožurnalistikos teorija ir praktika

 Vizualinė komunikacija
 Tapyba
 Kino ir videomeno istorija
 Visuotinė dailės ir architektūros 

istorija
 Estetikos ir meno filosofija
 Komercinė fotografija
 Videoprodukcijos teorija ir praktika
 Lietuvos dailės ir architektūros 

istorija
 Plokščių meno kūrinių 

reprodukavimas ir apimtinių meno 
kūrinių fotografavimas

Praktikos: kūrybinio fotografijos projekto, videoprodukcijos, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti individualiai bei komandoje naujienų portaluose, 
laikraščiuose, žurnaluose, mados ar reklamos agentūrose, televizijos studijose, 
muziejuose, fotografijos paslaugų teikimo įmonėse, pradėti savo verslą.
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Įvaizdžio dizainas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Šiandien vis dažniau ieškoma aukštos kvalifikacijos 
įvaizdžio dizaino specialistų, gebančių projektuoti ir 
įgyvendinti visuotinį kliento stilių, tad įvaizdžio dizaino 
studijų programa jungia ir sistemina gerą skonį, gamybą, 
prekybą bei kultūrinę veiklą.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: menų profesinis bakalauras
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,7 stojamasis egzaminas*
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,1 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

* Stojamasis egzaminas į šią studijų programą laikomas LAMA BPO nustatyta 
tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino 
įvertinimą, konkurse nedalyvauja. Norint pasiruošti stojamiesiems egzaminams 
Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete organizuojami paruošiamieji kursai.

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Dailės ir kostiumo istorija
 Drabužių kompozicijos ir dizaino 

pagrindai
 Specialybės paišyba
 Medžiagotyra ir siuvinių 

konstrukcijos pagrindai
 Kompiuterinės taikomosios 

programos
 Dailės kūrinių analizės pagrindai
 Įvaizdžio kompozicija
 Spalvotyra
 Mados istorija
 Tapyba 

 Šukuosenų, makiažo / grimo 
kompozicija ir atlikimo technikos

 Įvaizdžio psichologija
 Garderobo formavimas
 Vizualinė komunikacija ir tyrimo 

pagrindai
 Meninių projektų valdymas
 Estetika
 Mados fotografijos raida
 Verslo pagrindai / Teisė
 Teisė / Mados marketingas
 Apskaitos pagrindai / Įmonės 

veiklos apskaita

Praktikos: gamtos formų studijų, meninių projektų valdymo, baigiamoji

Perspektyvos:
Studijų programos absolventai gali dirbti atskirai ir komandoje su pavieniais 
asmenimis grožio studijose, televizijos ir kino studijose, teatruose, dizainerių 
kolekcijų pristatymuose, reklamos agentūrose, koncertinėse organizacijose, 
rūbais ar apavu bei aksesuarais prekiaujančiose įstaigose ir kt.
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Mados 
dizainas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Mados dizainas – studijų programa, skirta asmenims, 
siekiantiems kurti originalią aprangą, išmanyti mados 
pasaulio raidą ir tendencijas, įgyti mados marketingo 
pagrindus.

Forma: nuolatinė (3,5 metų), dalis studijų – modulinės
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: menų profesinis bakalauras
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,7 stojamasis egzaminas*
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,1 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

* Stojamasis egzaminas į šią studijų programą laikomas LAMA BPO nustatyta 
tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino 
įvertinimą, konkurse nedalyvauja. Norint pasiruošti stojamiesiems egzaminams 
Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete organizuojami paruošiamieji kursai.

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Paišyba
 Mados iliustravimas
 Drabužių kompozicijos pagrindai
 Siuvimo technologija
 Kostiumo istorija
 Dailės istorija
 Mados istorija
 Tapyba
 Aprangos projektavimas
 Konstravimas ir siuvimas
 Dizaino pagrindai

 Mados fotografija
 Audinio dizainas
 Specialioji audinio technologija
 Tarpkultūrinė komunikacija
 Mados industrijos perspektyvos
 Mados marketingo pagrindai
 Prekės ženklo valdymas
 Verslo ir komercinė teisė
 Verslo pagrindai
 Pardavimų planavimas
 Rinkos tyrimai

Praktikos: kūrybinių projektų, industrinė, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti lengvosios pramonės įmonėse mados industrijos 
sektoriuje, steigti individualias įmones ar dirbti individualų kūrybinį-praktinį 
darbą Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka. Studijų programos absolventai 
dažnai įsidarbina įmonėse, kuriose studijų metu atliko praktiką.
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Stiklo, keramikos, 
odos, tekstilės menas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno specialistai kuria 
interjero ir eksterjero elementus, įvairius papuošalus ar 
aksesuarus bei kitus pačios įvairiausios paskirties objektus.

Specializacijos: 
 Dekoratyvinio stiklo plastika
 Dekoratyvinės keramikos plastika
 Odos dirbinių plastika
 Dekoratyvinė tekstilė

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: menų profesinis bakalauras
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,7 stojamasis egzaminas*
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,1 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

* Stojamasis egzaminas į šią studijų programą laikomas LAMA BPO nustatyta 
tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino 
įvertinimą, konkurse nedalyvauja. Norint pasiruošti stojamiesiems egzaminams 
Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete organizuojami paruošiamieji kursai.

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Kompiuterinės taikomosios 

programos
 Lipdyba ir formų modeliavimas
 Piešimas ir eskizavimas
 Kompozicijos ir dizaino pagrindai
 Dekoratyvinės plastikos 

projektavimas ir technikos
 Visuotinė ir taikomojo meno istorija

 Tapyba
 Dekoratyvinės plastikos 

specialybinės technikos
 Etnokultūra ir Lietuvos dailės 

istorija
 Eksperimentinė kūryba
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: kompiuterinės grafikos ir vizualizacijos, gamtos formų studijų, 
kūrybinė ir gamybinė, technologinė ir meistriškumo, kūrybinė baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti dailės dirbinių įmonėse, steigti individualias įmones ar 
dirbti individualų kūrybinį-praktinį darbą, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse 
meno kūrinių parodose, simpoziumuose, kultūriniuose renginiuose-mugėse.
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Socialinis darbas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Socialinis darbas – studijų programa, skirta siekiantiems 
išmokti, kaip padėti socialinio funkcionavimo sunkumų 
turintiems asmenims, grupėms ir bendruomenėms pagerinti 
santykius su visuomene.

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinio 
darbuotojo kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 istorija
 0,2 matematika arba informacinės technologijos arba geografija
 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Įvadas į socialinio darbo studijas
 Socialinio darbo istorija ir pagrindai
 Teisė
 Bendroji ir asmenybės raidos 

psichologija
 Sociologija ir socialinė kultūra
 Praktinė filosofija socialiniame 

darbe
 Socialinio darbo teorijos ir metodai
 Bendravimo psichologija
 Socialinės paslaugos
 Socialinė apsaugos teisė ir 

socialinė politika
 Individualus socialinis darbas
 Socialinis darbas sveikatos 

priežiūros sistemoje
 Specialistų komandos darbas
 Socialinio darbo supervizija
 Asocialaus elgesio psichologija
 Socialinis darbas su grupe
 Socialinės pagalbos psichologija
 Specialioji psichologija ir 

pedagogika
 Edukologija ir socialinė pedagogika
 Socialinis darbas bendruomenėje
 Socialinis darbas su šeima
 Reabilitacija ir socialinė integracija
 Socialinė gerontologija
 Vaiko gerovė
 Socialinių įstaigų administravimas

Praktikos: nestacionarinio institucinio socialinio darbo, stacionarinio 
institucinio socialinio darbo, socialinio darbo su atvejais

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti socialines paslaugas teikiančiose institucijose, sveikatos 
priežiūros ir teisėsaugos institucijose, valstybinėse ir nevyriausybinėse 
organizacijose.
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Taikomoji 
komunikacija
Taikomoji komunikacija – studijų programa, skirta siekiantiems tapti 
šiuolaikinės komunikacijos specialistais, kurie valdo informacijos ir 
komunikacijos projektus, savo veikloje taiko modernias turinio valdymo 
technologijas, palaiko organizacijos ryšius su visuomene, rengia tekstus ir 
viešąsias kalbas žiniasklaidai bei visuomenei lietuvių ir anglų kalbomis.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių ir anglų
Kvalifikacinis laipsnis: socialinių mokslų profesinis 
bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 informacinės technologijos arba istorija arba matematika arba 

geografija
 0,2 užsienio kalba
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Komunikacijos teorija ir raida
 Medijos ir jų technologijos
 Aiškus ir sklandus rašymas
 Viešasis kalbėjimas
 Komunikacijos etika ir socialinė 

atsakomybė
 Marketingas
 Darnusis vystymasis
 E. komunikacija ir socialinių tinklų 

komunikacija
 Redagavimo principai
 Viešojo pristatymo menas
 Organizacijos komunikacija ir 

įvaizdžio formavimas
 Reklamos planavimas ir 

organizavimas

 Fotografija
 Žurnalistika
 Ryšių su visuomene kūrimas
 Komunikacijos projektų rengimas ir 

valdymas
 Žiniasklaidos etika ir teisė
 Aiškus ir sklandus rašymas 

(anglų k.)
 Techninis ir vizualus informacijos 

turinio valdymas
 Videokūryba
 Krizių valdymas ir komunikacija
 Tarpkultūrinė komunikacija 

(anglų k.)
 Verslo komunikacija (anglų k.)

Praktikos: komunikacijos ir informacijos valdymo, ryšių su visuomene

Perspektyvos:
Baigę studijas absolventai geba sklandžiai komunikuoti gimtąja ir anglų kalba, 
išmano ryšių su visuomene principus, savo veikloje taiko modernias turinio 
valdymo technologijas ir gali dirbti Lietuvos bei užsienio įmonių informacijos, 
komunikacijos, ryšių su visuomene, rinkodaros tarnybose, ryšių su visuomene 
agentūrose ir žiniasklaidos kanaluose, kurti savo verslą.
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 53Studijos, kurias gali pritaikyti

SVEIKATOS 
MOKSLAI
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Akušerija



Studijos, kurias gali pritaikyti

Akušerija – ypatingai jautrus ir prasmingas mokslas, studijų 
metu įgyjama praktinių nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros, 
slaugos įgūdžių.

Forma: nuolatinė (3,5 metų)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių 
Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras, akušerio kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Profesinė kalba. Lotynų kalba
 Psichologijos pagrindai
 Studijų įvadas. Medicininės teisės 

ir vadybos pagrindai akušerijoje
 Farmokologija
 Anatomija, fiziologija, patologijos 

pagrindai
 Biofizika, radiologija. Biochemija
 Mikrobiologija
 Bendroji slauga
 Mažos rizikos nėštumo ir gimdymo 

akušerinė priežiūra
 Didelės rizikos nėštumo ir 

gimdymo akušerinė priežiūra
 Terapinė slauga
 Lytinis auklėjimas ir šeimos 

planavimas

 Naujagimio priežiūra
 Mityba ir dietetika
 Chirurginė slauga
 Vaikų ligos, priežiūra. Genetika
 Šeimos sveikata
 Ginekologinė slauga
 Klinikinių dalykų pagrindai
 Taikomieji tyrimai akušerijoje
 Būtinoji pagalba ir intensyvioji 

slauga
 Sveikatos sociologija
 Sveikatos mokymas. Visuomenės 

sveikata
 Kritinės būklės akušerijoje

Praktikos: bendrosios slaugos, naujagimio priežiūros, gimdymo priėmimo 
ir postnatalinės priežiūros, nėščiosios priežiūros, akušerinės priežiūros, 
pooperacinės ir ginekologinės slaugos, intensyviosios slaugos, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti akušeriais savarankiškai ir sveikatos priežiūros 
specialistų komandoje, teikti paslaugas licencijuotose asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, bendruomenėje.
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Bendrosios 
praktikos slauga



Studijos, kurias gali pritaikyti

Bendrosios praktikos slauga – studijų programa, skirta 
norintiems tapti sveikatos priežiūros specialistais, kurių 
profesinė veikla susijusi su slauga.

Forma: nuolatinė (3,5 metų)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių 
Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Mikrobiologija. Higiena ir dietetika
 Pirmoji medicinos pagalba
 Anatomija, fiziologija, patologijos 

pagrindai
 Bendroji slauga
 Farmakologijos pagrindai
 Psichologijos pagrindai
 Biofizika ir radiologija. Biochemija
 Medicininės teisės ir vadybos 

pagrindai
 Slaugos taikomieji tyrimai
 Sveikatos sociologija
 Terapinė ir specialioji terapinė 

slauga

 Bendroji ir specialioji chirurginė 
slauga

 Slaugos mokymo pagrindai
 Gerontologija ir geriatrinė slauga
 Klinikinė farmakologija
 Vaikų priežiūra ir slauga
 Psichikos sveikatos slauga
 Būtinoji medicinos pagalba ir 

intensyvioji slauga
 Akušerinė ir ginekologinė slauga. 

Šeimos sveikata
 Paliatyvioji ir onkologinė slauga
 Bendruomenės slauga

Praktikos: bendrosios slaugos, chirurginės slaugos, akušerinės / 
ginekologinės / onkologinės slaugos, terapinės slaugos, būtinosios pagalbos ir 
intensyviosios slaugos, bendruomenės slaugos, geriatrinės slaugos, psichikos 
sveikatos slaugos, vaikų slaugos, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti antrojo ir trečiojo lygmens ligoninėse, pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigose, ambulatorijose, poliklinikose, slaugos 
ligoninėse, sanatorijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, 
šeimos sveikatos klinikose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, 
priklausomybių centruose, karo tarnybose.
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Biomedicinos 
diagnostika



Studijos, kurias gali pritaikyti

Biomedicinos diagnostika – studijų programa, skirta 
siekiantiems išmokti, kaip atpažinti ir nustatyti įvairias ligas.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių 
Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras, biomedicinos technologo kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Įvadas į biomedicinos diagnostikos 

studijas
 Psichologijos pagrindai
 Anatomija ir fiziologija
 Profesinė lotynų kalba
 Patologinė anatomija, fiziologija
 Visuomenės sveikatos pagrindai
 Bendroji ir analizinė chemija
 Bendroji ir biomedicinos fizika
 Citologija ir histologinė technika
 Farmakologijos pagrindai
 Pirmoji medicinos pagalba ir 

medicininės procedūros
 Genetika. Molekuliniai tyrimai

 Klinikiniai ir hematologiniai tyrimai
 Mikrobiologija ir mikrobiologiniai 

tyrimai
 Taikomieji tyrimai biomedicinos 

diagnostikoje
 Biochemija ir biocheminiai tyrimai
 Aplinkos fizikiniai, cheminiai ir 

mikrobinės taršos tyrimai
 Imunologija. Imunologiniai tyrimai
 Medicininė teisė
 Parazitologija
 Epidemiologija ir infektologija
 Toksikologijos pagrindai
 Genų inžinerija medicinoje

Praktikos: patologinės medžiagos morfologinių tyrimų, klinikinės 
medžiagos hematologinių, mikrobiologinių ir biocheminių tyrimų, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio klinikinėse mikrobiologijos, 
biochemijos, hematologijos, genetikos, citologijos, teismo medicinos, 
serologijos laboratorijose, aplinkos fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorijose, 
biomedicinos srities mokslinių tyrimų laboratorijose.
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Burnos higiena
Burnos higiena – studijų programa, skirta norintiems išmanyti burnos higienos 
procedūras, kurių metu šalinamos mineralizuotos ir nemineralizuotos apnašos, 
poliruojami dantų ir plombų paviršiai, atliekamos gydomųjų preparatų (fluoro) 
aplikacijos, pacientai mokomi asmens burnos ertmės higienos, nustatomas 
individualus valymo efektyvumas.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių 
Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras, burnos higienisto kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Infekcijų kontrolė odontologijoje
 Veido, žandikaulių ir burnos 

anatomija, fiziologija ir patologija
 Pedagogika
 Ergonomika ir medžiagos 

odontologijoje
 Ikiklinikiniai darbai su fantomais
 Pirmoji medicinos pagalba
 Farmakologija. Fitoterapija
 Klinikinė odontologija ir 

nuskausminimas
 Verslo ekonomika ir vadyba
 Biochemija. Genetika
 Odontologinių ligų profilaktika ir 

epidemiologija

 Burnos higienisto atliekamos 
procedūros

 Visuomenės sveikatos pagrindai
 Klinikinių dalykų pagrindai
 Odontologinė radiologija
 Visapusiškas paciento vertinimas ir 

burnos priežiūra
 Ortopedinė odontologija
 Vaikų odontologija ir ortodontijos 

pagrindai
 Periodontologija. Burnos gleivinės 

ligos

Praktikos: burnos priežiūros mokymo, burnos higienisto atliekamų 
procedūrų, burnos higienisto darbo su pacientu, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai dirba komandoje su gydytojais odontologais, kartu gydo 
pacientus, kurie yra ruošiami dantų implantacijai, kitoms veido žandikaulių ar 
dantenų operacijoms, prieš dantų protezavimą. Burnos higienos specialistai 
įsidarbina įvairiose respublikos ar Europos Sąjungos šalių odontologijos 
klinikose ar skyriuose, privačiose odontologijos klinikose ir kabinetuose, vaikų 
darželiuose ir mokyklose. Pagal specialybę dirba beveik 80 proc. absolventų.
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Dantų 
technologija



Studijos, kurias gali pritaikyti

Dantų technologija – studijų programa, skirta norintiems 
išmokti, kaip dantų technikos laboratorijose taikyti 
inovatyvius dantų protezų, ortodontinių aparatų gamybos 
metodus laboratorijose.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių 
Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, dantų 
techniko kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Veido, žandikaulių ir burnos 

anatomija, fiziologija
 Aplinka ir sveikata
 Dantų estetika, piešimas ir 

modeliavimas
 Dantų technologijos medžiagos
 Išimamųjų dantų protezų gaminimo 

technologijos
 Neišimamųjų dantų protezų 

gaminimo technologijos

 Lankinių dantų protezų gaminimo 
technologijos

 Ortodontijos pagrindai
 Plokšteliniai dantų protezai ir 

šiuolaikinės technologijos
 Neišimamieji dantų protezai su 

keraminėmis medžiagomis
 Kombinuoti lankiniai dantų protezai
 Implantologijos pagrindai

Praktikos: dantų protezų gaminimo technika, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti licencijuotuose dantų protezų gamybos laboratorijose, 
savarankiškai dirbti pagal savo kompetenciją bendradarbiaudami su gydytojais 
odontologais, steigti privačią dantų protezų gamybos laboratoriją, turi teisę 
verstis dantų technikų praktika (įgijus licenciją).
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Dietetika



Studijos, kurias gali pritaikyti

Dietetika – studijų programa, skirta asmenims, siekiantiems 
tapti dietistais. Dietistas – sveikatos priežiūros specialistas, 
įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių 
Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, dietisto 
kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Maisto chemija
 Socialinė psichologija
 Anatomija ir fiziologija
 Žmogaus raida ir sveikata 
 Mitybos pagrindai
 Bendroji patologija
 Maisto sauga ir kokybė
 Mikrobiologijos pagrindai
 Specialios maitinimo technologijos
 Klinikinės biochemijos ir 

imunologijos pagrindai
 Maisto ruošimo technologija

 Dietologijos pagrindai
 Visuomenės sveikata
 Maitinimo ir maitinimosi 

organizavimas
 Sveiko ir sergančio vaiko mityba
 Edukologijos pagrindai
 Įmonių ir individualios veiklos 

organizavimas
 Sveikatos ugdymas 

bendruomenėje
 Farmakologija

Praktikos: maitinimo ir maitinimosi vertinimo, dietinio maisto gamybos, 
aprūpinimo maistu, maitinimo ir maitinimosi priežiūros

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens ir visuomenės, 
sveikatos priežiūros ir sanatorinio gydymo įstaigose, atliekančiose įvairaus 
amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, įvairaus amžiaus 
sveikų ir neįgalių žmonių socialinės globos, rūpybos, ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo institucijose, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kūno kultūros ir sporto centruose, 
privačiose asmens sveikatos priežiūros maitinimosi institucijose, valstybinėse 
ir privačiose viešojo maitinimo įstaigose.
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Ergoterapija
Ergoterapija – pacientų judėjimo galimybių atstatymas ir palaikymas 
tikslingomis veiklomis, siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi – 
atlikti vaidmenis kasdienėje, mokymosi, darbo, laisvalaikio aplinkose.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras, ergoterapeuto kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Įvadas į ergoterapijos studijas
 Anatomija, fiziologija
 Edukologijos pagrindai
 Visuomenės sveikatos pagrindai
 Judesių atlikties modeliavimas
 Anatomija, fiziologija
 Būtinoji medicinos pagalba. 

Slaugos pagrindai
 Ergoterapijos modeliai ir tyrimo 

metodai
 Kineziologija. Biomechanika
 Kūrybinės meno terapijos
 Techninių pagalbos priemonių ir 

aplinkos pritaikymas
 Ergoterapija terapiniams 

pacientams

 Ergoterapija psichiatriniams 
pacientams

 Patologijos pagrindai
 Ergoterapija geriatriniams 

pacientams
 Ergoterapija vaikams ir paaugliams
 Ergonomika
 Profesinė ir socialinė reabilitacija
 Fizinė medicina ir reabilitacija
 Masažas
 Ergoterapija neurologiniams 

pacientams
 Ergoterapija traumatologiniams, 

ortopediniams pacientams
 Sąnarių mobilizacija
 Sveikatos psichologija

Praktikos: ergoterapijos psichiatriniams ir geriatriniams pacientams, 
ergoterapijos vaikams ir paaugliams, ergoterapijos neurologiniams, 
traumatologiniams pacientams, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti 
medicininės reabilitacijos paslaugas, profesinės reabilitacijos įstaigose, vaikų 
su negalia ugdymo įstaigose, specifinėse socialinės reabilitacijos įstaigose, 
globos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, 
ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose, institucijose, 
kuriose dirba žmonės su negalia, savivaldybių padaliniuose.
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Farmakotechnika
Farmakotechnikas (vaistininko padėjėjas) – tai farmacijos specialistas, 
dirbantis kartu su vaistininku konsultuojant ir aptarnaujant pacientus, 
gaminant vaistinius preparatus. 



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) 
kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Cheminių medžiagų ir dispersinių 

sistemų analizės metodai
 Anatomija, fiziologija, patologija
 Mikrobiologija
 Medicinos terminologija
 Farmacinė chemija
 Vaistinių prekės
 Vaistų technologija: bendroji, 

ekstemporalinė ir darbo sauga
 Ligų pagrindai ir būtinoji medicinos 

pagalba
 Botanika
 Farmakologija
 Socialinė farmacija
 Farmakognozija
 Konsultavimas ir komandinis 

darbas vaistinėje

 Pramoninė vaistų technologija
 Toksikologijos pagrindai
 Farmakoterapija. Biofarmacijos 

pagrindai ir farmakogenetika
 Klinikinė farmacija
 Reklama, pardavimas, prekyba 

farmacijoje
 Kokybės sistemos farmacijoje
 Farmacijos verslo ekonomika
 Farmacinė rūpyba
 Farmacinio darbo organizavimas ir 

rinkodara
 Homeopatija
 Apskaita ir finansai
 Verslo komunikacija

Praktikos: vaistinės konsultanto, vaistų gamybos, apiforminimo ir vaistų 
farmakologinės klasifikacijos, farmacinio darbo organizavimo ir klinikinių 
situacijų analizės

Perspektyvos:
Absolventai užima vaistininko padėjėjo pareigas visuomenės, gamybinėje, 
ligoninės, ligoninės gamybinėje, universiteto ar kt. vaistinėje. Vaistininko 
padėjėjo (farmakotechniko) pareigos kitose farmacijos įmonėse atitinka 
vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) pareigas vaistinėje ir tvirtinamos 
atsižvelgiant į farmacinės veiklos apimtį jose.

 69



70 

Kineziterapija



Studijos, kurias gali pritaikyti

Kineziterapeuto darbo esmė – teikti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas gydant, reabilituojant, palaikant ir 
stiprinant sveikatą judesiu bei fiziniais veiksniais.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: sveikatos mokslų profesinis bakalauras, 
kineziterapeuto kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Įvadas į kineziterapijos studijas
 Anatomija, fiziologija
 Būtinoji medicinos pagalba. 

Slaugos pagrindai
 Visuomenės sveikatos pagrindai
 Kineziologija. Biomechanika
 Kineziterapijos pagrindai ir 

funkcinis testavimas
 Kūrybinės meno terapijos
 Kineziterapija terapiniams ir 

geriatriniams pacientams
 Kineziterapija neurologiniams 

pacientams
 Klasikinis ir gydomasis masažas
 Patologijos pagrindai

 Gydomųjų pratimų pagrindai
 Kineziterapija nėščioms bei 

ginekologinėms pacientėms
 Kineziterapija vaikams
 Ergonomika
 Kompleksinis raumenų grandinių 

testavimas ir vertinimas
 Kineziterapija ortopediniams, 

traumatologiniams bei 
chirurginiams pacientams

 Ašinio skeleto mobilizacija
 Farmakologija
 Fizinė medicina ir reabilitacija
 Galūnių sąnarių mobilizacija

Praktikos: griaučių-raumenų sistemos įvertinimo, kineziterapijos 
terapiniams ir geriatriniams pacientams, kineziterapijos vaikams, nėščioms bei 
ginekologinėms pacientėms, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo įstaigose, socialinės reabilitacijos 
įstaigose, sveikatingumo įstaigose, socialinės rūpybos, globos ir slaugos 
įstaigose. Galima užsiimti privačia veikla.
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Kosmetologija
Kosmetologija – mokslas apie estetinių problemų sprendimą kosmetinėmis 
priemonėmis siekiant išlaikyti natūralų žmogaus kūno grožį naudojant 
kosmetines priemones ir šiuolaikines technologijas. 



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Citologija ir genetika
 Aplinka ir sveikata. Mikrobiologija
 Kosmetinė chemija ir medžiagotyra
 Anatomija, fiziologija, patologija
 Piešimas ir spalvotyra
 Ergonomika ir žmogaus sauga
 Kūno masažai ir procedūros
 Bendroji kosmetologija. Kosmetinė 

diagnostika
 Manikiūras ir pedikiūras
 Klinikinių dalykų pagrindai 

kosmetologijoje ir pirmoji pagalba
 Moters sveikata. Odos ligos
 Kosmetinių procedūrų atlikimo 

metodika
 Kosmetinės priemonės ir 

technologijos

 Biofizika
 Kosmetinių paslaugų teikimas 

klientams
 Dekoratyvinė kosmetika
 Kvapiosios medžiagos ir 

parfumerijos pagrindai
 Farmakologija
 Aparatūra ir įrengimai 

kosmetologijoje
 SPA technologijos kosmetologijoje
 Klinikinė kosmetologija ir estetinė 

chirurgija
 Aromaterapija
 Pardavimų vadybos pagrindai ir 

klientų aptarnavimas
 Mobiliosios kosmetologinės 

paslaugos

Praktikos: kūno masažo ir rankų, kojų priežiūros procedūrų, kosmetinių 
priemonių konsultanto (vaistinėse, kosmetikos parduotuvėse), kosmetinių 
paslaugų teikimo klientams, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio šalių kosmetikos kabinetuose, 
grožio ir sveikatingumo bei SPA centruose, kino ir fotostudijose, taip pat dirbti 
konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse, 
užsiimti individualia veikla, kurti savo verslą. Pagal specialybę po studijų 
įsidarbina 70 proc. Kauno kolegijos kosmetologų.
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Odontologinė 
priežiūra



Studijos, kurias gali pritaikyti

Gydytojo odontologo padėjėjai – tai burnos priežiūros 
specialistai, kurie ne tik asistuoja – padeda gydytojams 
odontologams teikiant skirtingas paslaugas pacientams, 
bet ir patys gali atlikti burnos sveikatą stiprinančias 
procedūras.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: sveikatos mokslų profesinis bakalauras, gydytojo 
odontologo padėjėjo kvalifikacija
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Pedagogika
 Veido, žandikaulių ir burnos 

anatomija, fiziologija ir patologija
 Ergonomika ir infekcijų kontrolė 

odontologijoje
 Klinikinė odontologija
 Odontologinės medžiagos
 Farmakologija. Fitoterapija
 Pirmoji medicinos pagalba
 Biochemija. Genetika
 Odontologinių ligų profilaktika ir 

epidemiologija
 Klinikinių dalykų pagrindai
 Visuomenės sveikatos pagrindai
 Slaugos pagrindai. Fizioterapija
 Odontologinė radiologija
 Ortodontijos pagrindai
 Burnos chirurgija ir 

periodontologijos pagrindai
 Endodontologija
 Ortopedinė odontologija

Praktikos: infekcijų kontrolės odontologijoje, asistavimo gydytojui 
odontologui, gydytojo odontologo padėjėjo, baigiamoji

Perspektyvos:
Priklausomai nuo kvalifikacijos tobulinimo srities ar odontologijos klinikos 
teikiamų paslaugų, absolventai gali dirbti su aukščiausios kvalifikacijos 
odontologais, atliekančiais implantacijos, burnos chirurgijos ar 
periodontologijos operacijas, bei gydytojais endodontologais, gydančiais 
dantų kanalus, kai pasitelkiami mikroskopai, lazeriai ar kiti prietaisai.
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Radiologija



Studijos, kurias gali pritaikyti

Radiologija – mokslas, tiriantis spinduliuotės poveikį 
organizmui ir jo panaudojimą gydymui. 

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: sveikatos mokslų profesinis 
bakalauras
Organizuoja: Medicinos fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Įvadas į radiologijos studijas
 Anatomija
 Fiziologija
 Profesinė lotynų kalba
 Patologinė anatomija ir fiziologija
 Mikrobiologija
 Chemija ir biochemija
 Klinikinių dalykų pagrindai
 Pirmoji medicinos pagalba. 

Slaugos pagrindai ir medicininės 
procedūros

 Genetika ir molekuliniai tyrimai
 Fizika, biofizika
 Radiologijos anatomija
 Radiacinė sauga. Radiobiologija
 Rentgenografija

 Visuomenės sveikatos pagrindai
 Farmakologijos pagrindai, 

radiologinė farmakologija
 Kompiuterinė tomografija
 Branduolinė medicina ir 

radionuklidiniai tyrimai
 Specialieji radiologiniai tyrimai
 Spindulinė terapija. Onkologinės 

ligos
 Medicininių vaizdų technologijos
 Vaikų ligų radiologinė diagnostika
 Branduolinė medicina ir 

radionuklidiniai tyrimai
 Vaikų ligų radiologinė diagnostika
 Intervencinė radiologija

Praktikos: pacientų priežiūros ir slaugos, rentgeno diagnostikos, 
kompiuterinės tomografijos, specialiųjų radiologijos tyrimų, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio gydymo įstaigų rentgeno, 
magnetinio rezonanso, angiografijos, ultragarso, densitometrijos, branduolinės 
medicinos (gama kameros), spindulinės terapijos, intervencinės radiologijos, 
intervencinės kardiologijos, tomografijų ir kituose radiologijos skyriuose.
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TECHNOLOGIJŲ 
MOKSLAI
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Baldų ir medienos 
dirbinių gamyba
Baldų ir medienos dirbinių gamyba pradedama gaminio koncepcijos analize 
ir darbinių brėžinių sudarymu įvairiomis kompiuterinėmis programomis, 
parenkamos medžiagos ir reikalinga furnitūra. Palaipsniui šie darbai su gaminio 
forma, medžiagomis ir sudarytomis gamybos technologijomis tampa realiu 
projektu – ateities darbu. 



Studijos, kurias gali pritaikyti

Specializacijos:
 Baldų gamybos technologija
 Medienos apdirbimo technologija

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4,5 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų profesinis 
bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 chemija arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Informacinės technologijos
 Inžinerinė grafika
 Chemija
 Matematika
 Medienotyra
 Fizika
 Mechanika
 Konstravimas
 Lentpjūvystės technologija
 Gamybos įrengimai
 Konstrukcinės medžiagos

 Medienos džiovinimas
 Elektrotechnika
 Klijuotų medžiagų gamybos 

technologija
 Standartizacija ir kokybės 

valdymas
 Transporto sistemos
 Žmogaus sauga
 Verslo ekonomika ir vadyba
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: pažintinė mokomoji, kvalifikacinė, gamybinė technologinė, 
baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali įsidarbinti Kauno kolegijos partnerinėse įmonėse AB „Kauno 
baldai“, AB „Klaipėdos baldai“, AB „Freda“, UAB „Raguvos baldai“, AB 
„Šilutės baldai“, UAB „Theca Furniture“, UAB „Termopalas“, UAB „Trilogija“, 
UAB „Doleta“, UAB „Rūdupis“, UAB „Alseka“, UAB „Arbena“, UAB „Boen 
Lietuva“, UAB „Stora Enso“, UAB „Stalių gaminiai“ ir kt. Minėtose ir kitose 
Lietuvos ir užsienio įmonėse šios programos absolventai dažniausiai dirba 
gamybos vadovais, technologais ir sudėtingų technologinių linijų operatoriais.
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Gastronomija 
ir maitinimo 
organizavimas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Gastronomija ir maitinimo organizavimas – studijų 
programa, orientuota į maisto patiekalų gamybą, siekiant 
išlaikyti jų maistinę vertę, ir užsakovų poreikius, maitinimo 
organizavimo subtilybes. 

Specializacijos: 
 Renginių organizavimas ir maitinimas
 Maitinimo įmonės veiklos organizavimas

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 chemija
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Maitinimo įmonių inžinerija
 Anatomija ir fiziologija
 Chemija
 Maitinimo procesų organizavimas
 Maitinimo produktų technologija
 Maistinių medžiagų cheminė 

analizė
 Matematika
 Maisto kokybė ir sauga
 Biochemija
 Žmogaus ir darbo sauga
 Inžinerinė grafika

 Mikrobiologija
 Maitinimo įmonių projektavimas
 Maitinimo įmonių ekonomika ir 

apskaita
 Technologinių procesų chemija
 Vadybinė psichologija
 Mityba
 Maitinimo įmonių ekonomika ir 

apskaita
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: pažintinė, aptarnavimo, technologinė, maitinimo įmonių 
apskaitos, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti gamybos vadovais, technologais, vyr. virėjais, 
sveikatinančio maitinimo specialistais valstybinėse ir privačiose viešojo maitinimo 
įmonėse, kavinėse, restoranuose, kaimo turizmo sodybose, viešbučių, sanatorijų, 
ligoninių, švietimo įstaigų maitinimo padaliniuose, gali pradėti savo verslą.
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Grafinės 
technologijos
Grafinės technologijos – studijų programa, skirta asmenims, kuriuos domina 
kompiuterinės grafikos produktų – žurnalų, reklamos gaminių, tinklalapių, 
elektroninių ir spausdintų knygų bei katalogų, bukletų ir kt. – dizainas, kūrimas 
bei publikavimas elektroninėje erdvėje, dvimačio (2D) ir trimačio (3D) vaizdo 
spausdinimo technologijos.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Specializacijos: 
 Grafinės produkto kūrimo technologijos
 Grafinės produkto gamybos technologijos

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų profesinis 
bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 chemija arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Fizika
 Matematika
 Informacinės technologijos
 Grafinių technologijų įvadas
 Grafinis dizainas
 Chemija
 Techninis leidinio parengimas
 Inžinerinė grafika
 Kompiuterinė grafika

 Automatikos pagrindai
 Leidybos technologijos
 Spaudos medžiagos
 Grafinių medijų technologijos
 Ekonomika
 Rinkodaros pagrindai
 Vadyba
 Dalykai pagal specializacijas

Praktikos: įvadinė specialybės, technologinė, gamybinė technologinė, 
baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti kūrybinių industrijų sferoje: skaitmeninių medijų 
technologijų ir komunikacijų, kompiuterinės grafikos, vizualizacijos, dizaino 
ir reklamos įmonėse, spaustuvėse, leidyklose. Įmonės „Garsų pasaulis“, 
„Spindulys“, „Aurika“, „Kopa“, „Ad Vision“, „Grafija“, „Versus Aureus“, 
Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras – tai tik dalis įmonių, kuriose 
galima sutikti Kauno kolegijos absolventus.
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Maisto sauga ir 
kokybė



Studijos, kurias gali pritaikyti

Maisto produktai, maisto ženklinimas, maisto priedai, 
genetiškai modifikuotas maistas, ekologiškas maistas, 
taršos stebėsena, leidimai maisto tvarkymui, valstybinė 
maisto kontrolė – visa tai apima maisto saugos ir kokybės 
specialistų darbą.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 chemija
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Matematika
 Organinė chemija
 Biologinė maisto sauga
 Bendroji ir neorganinė chemija
 Laboratorinės praktikos pagrindai
 Fizikinė koloidų chemija
 Analizinė chemija
 Instrumentinė analizė
 Eksperimentinė fizika
 Maisto biochemija
 Kokybės vadyba
 Saugaus proceso inžinerija
 Maisto teisės pagrindai
 Maisto kokybės ir saugos 

pagrindai
 Maisto technologijos
 Marketingas
 Maisto produktų juslinė analizė
 Inžinerinė grafika
 Maisto toksikologija
 Žmogaus ir aplinkos sauga
 Augalinio maisto technologija
 Ekonomika
 Gyvūninio maisto technologija
 Maisto kokybės ir saugos 

valdymas įmonėse 
 Vidaus audito pagrindai

Praktikos: įmonės analitinėje laboratorijoje, technologinė, mikrobiologinių 
tyrimų, maisto saugos vadybos, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti vadovybės atstovais maisto kokybei ir saugai, maisto 
saugos rizikos veiksnių analitikais laboratorijose, maisto saugos procesų 
vadovais gamyboje, maisto saugos inovacijų specialistais, auditoriais mėsos, 
pieno, fermentavimo, duonos, konditerijos ir miltinių gaminių, žuvies ir kitose 
maisto pramonės įmonėse, perdirbančiose žemės ūkio produkciją.
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Maisto 
technologija



Studijos, kurias gali pritaikyti

Kiekvienas maisto produktas, kurį vartotojas įsigyja 
parduotuvėse ar valgo viešojo maitinimo įstaigose – tai 
maisto technologo darbo rezultatas, o maisto technologija – 
tai saugių, maistingų, skanių, išvaizdžių maisto produktų 
kūrimas ir gamyba.

Specializacijos: 
 Augalinio maisto technologija
 Gyvūninio maisto technologija

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4,5 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 chemija
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Įvadas į maisto technologijas
 Matematika
 Organinė chemija
 Analizinė chemija
 Eksperimentinė fizika
 Maisto inžinerija
 Maisto mikrobiologijos pagrindai
 Verslo teisė
 Maisto produktų juslinė analizė
 Maisto biochemija

 Maisto sauga ir kokybė
 Bendrieji maisto pramonės 

įrenginiai
 Inžinerinė grafika
 Įmonės ekonomika ir apskaita
 Pakavimo medžiagos ir 

technologijos
 Projektavimo pagrindai
 Marketingas ir tyrimai
 Dalykai pagal specializacijas

Praktikos: gamybinė, specialybinė technologinė, kompiuterinė, ekonominių 
skaičiavimų, maisto kokybės ir saugos, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti gamybos procesų vadovais, technologijų inovacijų 
specialistais, technologais mėsos, pieno, fermentavimo, duonos, konditerijos 
ir miltinių gaminių, žuvies ir kitose maisto pramonės įmonėse, perdirbančiose 
žemės ūkio produkciją, kurti ir dirbti savo įsteigtose maisto pramonės 
įmonėse.
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Reklamos 
technologijos



Studijos, kurias gali pritaikyti

Reklamos technologijos – studijų programa, skirta 
asmenims, siekiantiems tapti elektroninės ir materialios 
grafinės reklamos kūrimo ir gamybos specialistais. 

Specializacijos: 
 Skaitmeninės reklamos technologijos
 Materialios reklamos technologijos

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: technologijos mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 chemija arba fizika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais, arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Fizika
 Matematika
 Grafinis dizainas
 Informacinės technologijos
 Reklamos technologijų pagrindai
 Chemija
 Reklamos medžiagos
 Kompiuterinė grafika
 Tinklalapių programavimas
 Reklamos kūrimas

 Reklamos spausdinimo 
technologijos

 Mobiliųjų aplikacijų kūrimas
 Elektroninė leidyba
 Reklamos produkto kūrimas
 Reklamos verslo kūrimas ir 

valdymas
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: įvadinė specialybės, reklamos produkto kūrimo, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio reklamos, dizaino, žiniasklaidos, 
įvairiose kūrybinių industrijų įmonėse, televizijos studijose, interneto 
portaluose. Pritaikę studijų metu įgytą patirtį, gali įkurti savo reklamos įmonę, 
video ar interneto reklamos studiją.
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 93Studijos, kurias gali pritaikyti

TEISĖ
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Teisė
Teisės studijų programa skirta siekiantiems tapti teisės srities specialistais, 
žinančiais teisės normas ir jų taikymo įvairiose profesinės veiklos srityse 
visumą, atskirų teisės šakų principus bei gebančiais parengti ir analizuoti 
įvairius teisinius dokumentus, naudotis šiuolaikinėmis teisinių dokumentų 
bazėmis bei atstovauti asmenims, vadovaujantis profesinės etikos 
reikalavimais.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: teisės profesinis bakalauras 
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 istorija
 0,2 matematika arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Teisinė sistema ir teisės teorija
 Profesinė etika
 Konstitucinė teisė
 Ekonomikos pagrindai
 Bendroji ir teisės psichologija
 Teisės istorija
 Administracinė ir administracinio 

proceso teisė
 Teisės filosofija
 Europos Sąjungos teisė
 Darbo teisė
 Teisinė kalba ir dokumentų 

valdymas
 Civilinė teisė
 Šeimos teisė
 Baudžiamoji teisė
 Verslo teisė

 Notariato teisė / Viešojo 
administravimo subjektų 
veiklos teisinis reguliavimas / 
Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

 Sutarčių teisė / Finansų teisė / 
Korupcijos kontrolė ir prevencija

 Vykdymo procesas
 Baudžiamojo proceso teisė
 Tarptautinė teisė
 Civilinio proceso teisė
 Informacinių technologijų teisė
 Bausmių vykdymo teisė / Bylų 

teisminis procesas / Kriminalistika
 Bankroto teisinis reguliavimas 

/ Draudimo teisė / Intelektinės 
nuosavybės teisė 

 Mokesčių teisė / Viešųjų pirkimų 
teisė / Aplinkosaugos teisė

Profesinės veiklos praktikos

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti antstolių bei notarų padėjėjais, ikiteisminio tyrimo 
pareigūnais, teismo posėdžio sekretoriais, statutiniais valstybės tarnautojais 
statutinėse institucijose ar įstaigose, valstybės tarnautojais savivaldybės ad-
ministracijos struktūriniuose padaliniuose, policijos komisariatuose ir kituose 
teisėsaugos institucijose bei kitą teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį darbą 
viešajame, nevyriausybiniame ar verslo sektoriuje.
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VERSLO IR
VIEŠOJI
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Buhalterinė 
apskaita



Studijos, kurias gali pritaikyti

Buhalteriai vykdo įmonės finansinių lėšų buhalterinę 
apskaitą ir kontrolę, renka pirminius dokumentus, juos 
apdoroja, atlieka buhalterinius įrašus, teikia ataskaitas 
atitinkamoms institucijoms, kontroliuoja materialines 
įmonės vertybes.

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras 
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Profesinė komunikacija
 Mikro- ir makroekonomika
 Apskaitos pagrindai
 Taikomoji matematika
 Finansų pagrindai
 Ekonominė statistika
 Finansinė apskaita
 Verslo etika / Dokumentų valdymas 
 Vadyba
 Įmonės ekonomika
 Mokesčiai
 Apskaita viešajame sektoriuje / 

Marketingas

 Tarptautiniai apskaitos standartai / 
Draudimas

 Įmonės veiklos analizė
 Finansinė analizė, kursinis darbas
 Auditas
 Apskaitos taikomosios programos
 Finansų teisė
 Įmonės finansų valdymas
 Valdymo apskaita
 Finansų rinkos ir institucijos / 

Viešieji pirkimai
 Finansiniai skaičiavimai / 

Tarptautiniai finansai

Praktikos: apskaitos pagrindų, verslo organizavimo ir apskaitos, baigiamoji 
profesinės veiklos

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti buhalteriais apskaitininkais įmonių, įstaigų ir organizacijų 
buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti 
buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse, o įgiję patirties tapti 
apskaitos padalinių vadovais.
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Finansai



Studijos, kurias gali pritaikyti

Finansininko darbo esmė – analizuoti, kaip organizacija 
sukaupia, kontroliuoja ir naudoja piniginius išteklius per tam 
tikrą laikotarpį, įvertinant patiriamą riziką.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Profesinė komunikacija
 Mikro- ir makroekonomika
 Apskaitos pagrindai
 Taikomoji matematika
 Finansų pagrindai
 Ekonominė statistika
 Finansinė apskaita
 Išmanioji apskaita / Verslo etika
 Asmeniniai finansai
 Įmonės ekonomika
 Mokesčiai
 Įmonės veiklos analizė

 Vadyba
 Auditas
 Finansų teisė
 Taikomosios kompiuterinės 

programos
 Viešieji finansai
 Valdymo apskaita
 Finansinės rinkos ir institucijos / 

Viešieji pirkimai
 Investicijų valdymas / Draudimas
 Finansiniai skaičiavimai / 

Tarptautiniai finansai

Praktikos: apskaitos pagrindų, verslo organizavimo ir finansų valdymo, 
baigiamoji profesinės veiklos

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti finansininkais, buhalteriais, finansų vadybininkais 
įmonėse ir organizacijose, finansų institucijose, viešųjų įstaigų finansų 
padaliniuose, mokesčių inspekcijoje. Įgiję patirties tapti finansų analitikais ir 
finansų padalinių vadovais.
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Įstaigų ir 
įmonių 
administravimas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Įstaigų ir įmonių administravimas – siekiantiems tapti 
kvalifikuotais administravimo specialistais, gebančiais 
užtikrinti tinkamus organizacijų ir verslo funkcionavimo 
procesus bei organizacijų veiklos tobulinimą.

Specializacijos Kaune:
 Žmonių išteklių valdymas
 Projektų administravimas

Specializacijos Tauragėje: 
 Smulkaus ir vidutinio verslo administravimas
 Biuro administravimas
 Logistikos administravimas 

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Bendravimo psichologija
 Dokumentų valdymas
 Mikro- ir makroekonomika
 Teisės pagrindai
 Taikomoji matematika
 Taikomosios IT programos
 Apskaitos pagrindai ir mokesčiai
 Įmonių ekonomika

 Finansų pagrindai
 Vadyba
 Marketingas
 Darnus organizacijų valdymas
 Viešųjų paslaugų administravimas
 Verslo administravimas
 Verslo etika 
 Organizacijų komunikacija

Praktikos: administravimo, profesinė veiklos

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti verslo įmonėse bei kitose įvairaus profilio įstaigose 
finansų, personalo, logistikos, biurų administratoriais, vadybininkais, taip 
pat gali kurti savo verslo įmones. Įgiję patirties gali vadovauti organizacijos 
padaliniams.
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Kultūros ir 
laisvalaikio 
vadyba



Studijos, kurias gali pritaikyti

Kultūros ir laisvalaikio vadyba – siekiantiems tapti kultūrinių 
ir laisvalaikio renginių planavimo, valdymo ir organizavimo 
specialistais.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Socialinė psichologija
 Ekonomika
 Kultūros istorija
 Kultūros politika
 Laisvalaikio organizavimo formos
 Vadybos pagrindai
 Marketingas 
 Teisės pagrindai ir intelektinės 

nuosavybės teisės
 Strateginis kultūros organizacijų 

valdymas
 Renginių organizavimas
 Apskaita ir finansai
 Verslo etika ir dalykinė 

komunikacija

 Kūrybinės industrijos
 Scenos kalba ir judesys
 Inovacijų vadyba ir lyderystė
 Įmonių ekonomika
 Žmogiškųjų išteklių valdymas
 Sociokultūrinės veiklos 

organizavimas
 Kultūrinis turizmas
 Ryšių su visuomene pagrindai
 Reklamos įvadas
 Etnokultūros pagrindai
 Kultūros ir laisvalaikio projektų 

valdymas
 Medijų pagrindai
 Tarpkultūrinė komunikacija

Praktikos: pažintinė, vadybinės veiklos, projektinės veiklos

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti kultūros ir laisvalaikio centruose, laisvalaikio 
ir bendruomenių salėse, meniniuose susivienijimuose, koncertinėse 
organizacijose, teatruose, radijo ir televizijos studijose, agentūrose, kitose 
kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigose, kurti savo verslą.
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Logistika



Studijos, kurias gali pritaikyti

Logistika užtikrina veiksmingą ir efektyvų veiklos planavimą, 
organizavimą, vykdymą ir kontrolę tiekiant prekes ir 
paslaugas vartotojams, atsižvelgiant į jų poreikius.

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Studijų moduliai:
Studijos vykdomos moduliniu principu, kuris integruoja skirtingus studijų 
dalykus, sustiprina studento vaidmenį studijų procese bei skatina jo 
savarankiškumą.
 Tarptautinio verslo komunikacija
 Tarptautinio verslo pagrindai
 Ekonomika
 Logistikos pagrindai
 Verslo valdymas
 Logistikos veiklos teisinis 

reglamentavimas
 Logistikos procesų valdymas
 Transporto vadyba / Tiekimo 

vadyba

 Siūlomi laisvai pasirenkami studijų 
moduliai: Prancūzų ir ispanų 
kalba bei kultūra; Skandinavų 
kultūra ir danų/ švedų/ suomių/ 
norvegų kalba; Rytų slavų kultūra 
ir rusų kalba; Azijos kultūra ir kinų 
kalba; Vokiečių kalba ir kultūra; 
Asmenybė ir karjera, Inovacijų 
vadyba ir kt.

Praktika: logistikos veiklos 

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti logistikos vadybininkais gamybos ir prekybos, sandėlių 
ir terminalų, kelių transporto, geležinkelio, jūrų, oro transporto bei transporto 
ekspedicines paslaugas teikiančiose verslo įmonėse, pašto ir skubių siuntų 
paslaugų sektoriuje, valstybinėse institucijose ir kitose verslo įmonėse, kurių 
veikloje būtini vadybiniai logistikos sprendimai.
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Pardavimai ir 
marketingas



Studijos, kurias gali pritaikyti

Šiandien sėkmingos ir šiuolaikinės įmonės bruožas – 
dėmesys pirkėjams ir marketingui. Marketingas – tai 
daugybės žmonių intensyvi veikla, varžantis dėl pirkėjų 
dėmesio ir pinigų, vertės vartotojui ir įmonei kūrimo 
procesas. Norint atitikti pirkėjų lūkesčius reikia efektyviai 
organizuoti pardavimų procesus, suprasti klientų norus ir 
poreikius bei sėkmingai valdyti prekių ženklus.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Studijų moduliai:
Studijos vykdomos moduliniu principu, kuris integruoja skirtingus studijų 
dalykus, sustiprina studento vaidmenį studijų procese bei skatina jo 
savarankiškumą.
 Tarptautinio verslo pagrindai
 Tarptautinio verslo komunikacija
 Ekonomika
 Verslo valdymas
 Organizacija ir vadyba
 Marketingo valdymas
 Pardavimų valdymas
 Integruotos marketingo 

komunikacijos
 E. verslo organizavimas
 Inovacijų vadyba

 Siūlomi laisvai pasirenkami studijų 
moduliai: Ryšių su klientais 
valdymas, Asmenybė ir karjera, 
Inovacijų vadyba, Logistikos 
pagrindai, Prancūzų ir ispanų kalba 
bei kultūra; Skandinavų kultūra 
ir danų/ švedų/ suomių/ norvegų 
kalba; Rytų slavų kultūra ir rusų 
kalba; Azijos kultūra ir kinų kalba; 
Vokiečių kalba ir kultūra ir kt.

Praktika: profesinės veiklos 

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje darbo rinkoje, turi 
įgūdžių ir praktinės patirties, reikalingos pardavimų ir marketingo veiklos 
organizavimui, gali būti prekės ženklo vadovais, pardavimų vadybininkais, 
marketingo specialistais tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonėse.
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Sporto vadyba



Studijos, kurias gali pritaikyti

Sporto vadyba – norintiems dirbti sporto industrijoje – 
sporto klubų vadyba, sporto ir e.sporto renginių 
organizavimas, sporto organizacijų kūrimas ir valdymas, 
sporto reikmenų gamybos ir prekybos veiklos valdymas, 
sporto klubų, parkų, specializuotų sporto medijų vadyba, 
sportininkų atstovavimas (agentai), valstybinių institucijų, 
atsakingų už sporto plėtojimą, veikla.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Studijų moduliai:
Studijos vykdomos moduliniu principu, kuris integruoja skirtingus studijų 
dalykus, sustiprina studento vaidmenį studijų procese bei skatina jo 
savarankiškumą.
 Verslo komunikacija
 Asmenybė ir sportas
 Ekonomika
 Sporto vadyba
 Sporto marketingas
 Sporto organizacijos valdymas
 Sporto veiklos duomenų analizė / 

Sporto veiklos organizavimas
 Sporto medijų vadyba
 Aktyvaus laisvalaikio 

organizavimas

 Siūlomi laisvai pasirenkami studijų 
moduliai: Sportinė rekreacija, 
Asmenybė ir karjera, Ryšių su 
klientais valdymas, Inovacijų 
vadyba, Organizacijos elgsena, 
Prancūzų ir ispanų kalba bei 
kultūra; Rytų slavų kultūra ir rusų 
kalba; Azijos kultūra ir kinų kalba ir 
kt.

Profesinė praktika sporto organizacijoje

Perspektyvos:
Absolventai gali kurti sporto, sveikatingumo, aktyvaus laisvalaikio klubus 
bei vadovauti jų veiklai. Baigę asmenys taip pat gali dirbti mūsų šalies ir 
tarptautinėse sporto asociacijose, federacijose, organizacijose.
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Sveikatingumo ir 
SPA paslaugų 
vadyba



Studijos, kurias gali pritaikyti

Ši studijų programa skirta tiems, kurie siekia tapti 
kvalifikuotais sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybininkais, 
turinčiais naujausias kompleksines žinias bei gebėjimus 
dirbti sparčiai kintančioje aplinkoje.

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 istorija
 0,2 matematika arba informacinės technologijos arba geografija
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Mikro- ir makroekonomika
 Verslo matematika
 Ekonominė statistika
 Tarpkultūrinė komunikacija
 Sveikatingumo filosofija
 Marketingo pagrindai
 Vadyba
 Visuomenės sveikatos politika
 Kurortologija
 Turizmo ir svetingumo paslaugos
 SPA paslaugos
 Sveikatingumo paslaugos ir jų 

teikimo technologijos

 Darnus turizmas
 Apskaita ir finansai
 Paslaugų marketingas
 Svetingumo paslaugų vadyba
 Teisė
 Aplinkos ir žmogaus sauga
 Fizinio aktyvumo veiklos ir jų 

organizavimas / Sveika gyvensena 
ir racionali mityba

 Verslo etika

Praktikos: profesinė, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai galės dirbti vadybininkais sanatorijose, sveikatingumo, SPA, 
reabilitacijos centruose, viešbučiuose ir kitose svetingumo bei turizmo 
paslaugų įmonėse, laisvalaikio ir poilsio centruose, kineziterapijos klinikose, 
įmonėse, siekiančiose darbo vietų sveikatingumo; galės įsteigti ir plėtoti savo 
verslą.
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Tarptautinis 
verslas
Programa, kuri suteiks žinių apie tarptautinio verslo pasaulį, padės lavinti 
analitinius, komunikacinius verslumo įgūdžius bei parengs dalyvavimui 
globalioje darbo rinkoje.



Studijos, kurias gali pritaikyti

Specializacijos: 
 E. verslas (E. verslo organizavimas, E. verslo valdymas) 
 Tarptautinis marketingas (Tarptautinio marketingo 

valdymas, Integruotos marketingo komunikacijos)

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių, studijų modulis Eksporto 
ir importo valdymas – anglų k.
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 matematika
 0,2 istorija arba geografija arba informacinės technologijos
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Studijų moduliai:
Studijos vykdomos moduliniu principu, kuris integruoja skirtingus studijų 
dalykus, sustiprina studento vaidmenį studijų procese bei skatina jo 
savarankiškumą.
 Tarptautinio verslo pagrindai
 Tarptautinio verslo komunikacija
 Ekonomika
 Verslo valdymas
 Darnus įmonės išteklių valdymas
 Eksporto ir importo valdymas 

(anglų k.)

 Siūlomi laisvai pasirenkami studijų 
moduliai: Prancūzų ir ispanų 
kalba bei kultūra; Skandinavų 
kultūra ir danų/ švedų/ suomių/ 
norvegų kalba; Rytų slavų kultūra 
ir rusų kalba; Azijos kultūra ir kinų 
kalba; Vokiečių kalba ir kultūra; 
Asmenybė ir karjera, Inovacijų 
vadyba ir kt.

Studijų laikotarpiu bent vieną semestrą studentas studijuos pasirinktos 
užsienio šalies aukštojoje mokykloje ar atliks praktiką užsienio šalyje 
veikiančiose verslo įmonėse.

Praktika: profesinės veiklos 

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti tarptautinėje darbo rinkoje, turi įgūdžių ir praktinės patirties, 
reikalingos bendraujant su verslo partneriais ir klientais, pasirengę pradėti ir 
plėtoti savo verslą, dirbti tarptautinių verslo įmonių eksporto, tiekimo, klientų 
aptarnavimo, marketingo, projektų valdymo, kokybės, e. komercijos, tarptautinių 
ryšių ir komunikacijos, produktų vystymo, verslo plėtros padaliniuose.
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Turizmo ir 
viešbučių vadyba



Studijos, kurias gali pritaikyti

Turizmo ir viešbučių vadyba skirta siekiantiems tapti 
konkurencingais turizmo ir viešbučių vadybininkais, 
gebančiais valdyti sektoriaus įmonių ir jų padalinių funkcines 
veiklas, analizuoti ir vertinti turizmo verslo aplinką bei joje 
vykstančius procesus, kurti ir parduoti konkurencingus 
turizmo ir svetingumo produktus, profesionaliai ir atsakingai 
komunikuojant multikultūrinėje verslo aplinkoje.

Specializacijos: 
 Turizmo vadyba (Turizmo įmonių vadyba, Turizmo paslaugų marketingas, 

Transportas)
 Viešbučių vadyba (Viešbučių vadyba, Sveikatingumo paslaugų marketingas, 

Maitinimo organizavimas)

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių, anglų
Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras
Organizuoja: Verslo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 istorija
 0,2 matematika arba informacinės technologijos arba geografija
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Verslo filosofija
 Vadyba
 Ekonomika (studijų modulis)
 Marketingo pagrindai
 Turizmo paslaugos ir infrastruktūra
 Teisė
 Verslo užsienio kalba
 ES Vidaus rinkos pagrindai

 Lietuvos turizmo ištekliai
 Įmonės veiklos apskaita
 Pokyčių valdymas
 Verslo etika
 Tarpkultūrinė turizmo aplinka 

(studijų modulis) 
 Ekskursijų vedimo metodika

Praktikos: profesinė, baigiamoji

Perspektyvos:
Priklausomai nuo pasirinktos specializacijos, absolventai gali dirbti 
viešbučiuose, kelionių organizavimo įmonėse, turizmo informacijos centruose 
bei kitose turizmo paslaugų įmonėse, pradėti ir plėtoti savo verslą.
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UGDYMO 
MOKSLAI
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Ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis 
ugdymas
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – studijų 
programa, siekiantiems išmokti, kaip padėti vaikui tenkinti 
prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius bei 
pažintinius poreikius.

Forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogo 
kvalifikacija
Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 matematika arba informacinės technologijos
 0,2 istorija
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Ugdymo filosofija
 Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 

pedagogika 
 Vaikų kalbinės komunikacijos 

ugdymas
 Vaiko sveikata
 Informacijos ir 

komunikacijos technologijos 
 Pedagoginė psichologija
 Edukologijos pagrindai
 Vaikų dailė ir technologijos
 Muzikinis ugdymas 
 Raidos ir ypatingo vaiko 

psichologija

 Ugdymas ir drama
 Ugdymo tyrimų pagrindai
 Matematikos pažinimas ir žaidimai
 Aplinkos pažinimas ir socializacija
 Socialinė šeimos pedagogika
 Specialioji pedagogika ir įtraukusis 

ugdymas
 Vaikų literatūra ir tautosaka 
 Fizinio aktyvumo ugdymas
 Švietimo vadyba
 Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

veiklos organizavimas

Praktikos: stebėjimo, pedagoginė

Perspektyvos:
Absolventai gali dirbti auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų 
tipų valstybinėse ir / ar privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
institucijose bei globos namuose su vaikais nuo gimimo iki 6–7 metų amžiaus, 
steigti ikimokyklines įstaigas ir kurti darbo vietas.
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ŽEMĖS ŪKIO 
MOKSLAI
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Agroverslų 
technologijos
Agroverslų technologijos – studijų programa, skirta asmenims, siekiantiems 
išmanyti inovatyvias agrotechnologijas ir tiksliosios žemdirbystės principus, 
racionaliai naudoti gamtos išteklius, rengti verslo bei ūkinės veiklos planus, 
organizuoti ir valdyti specializuoto ūkio veiklą, žemės ūkio produkcijos 
gamybą, sandėliavimą ir realizavimą.
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Specializacijos: 
 Sodininkystės ir daržininkystės prekinė gamyba
 Ekologinė gamyba 
 Agrarinio sektoriaus draudimas

Forma: nuolatinė (3 metai)
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Organizuoja: Technologijų fakultetas

Konkursinio balo sandara:
 0,4 biologija
 0,2 chemija arba matematika
 0,2 lietuvių kalba ir literatūra
 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su prieš tai išvardintais arba 

kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas

Pagrindiniai studijų dalykai:
 Žemdirbystė
 Augalininkystės technologijos
 Gyvulininkystės technologijos
 Ekonomikos pagrindai
 Agrochemija
 Žemės ūkio darbų mechanizavimas
 Sodininkystės ir daržininkystės 

technologijos
 Aplinkos apsauga
 Augalų apsauga
 Ekologinės gamybos pagrindai
 Agroverslai
 Geoinformacinių sistemų pagrindai

 Augalininkystės produktų laikymas 
ir kokybės kontrolė

 Žemės ūkio rinkodara
 Prekybos pagrindai
 Teisės pagrindai
 Rizikų valdymas agrariniame 

sektoriuje
 Žemės ūkio apskaita ir finansai
 Žemės ūkio verslo planavimas ir 

organizavimas
 Dalykai pagal pasirinktą 

specializaciją

Praktikos: technologinės, profesinės veiklos, baigiamoji

Perspektyvos:
Absolventai gali kurti ūkininko ūkius, rengti verslo planus ūkio plėtrai 
ir modernizavimui, taip pat gali dirbti agrarinės krypties gamybinėse 
organizacijose, ūkininkų ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse, privačiose ir 
valstybinėse įmonėse, agrarinio sektoriaus pasėlių draudimo ir rizikų vertinimo 
įmonėse, žemės ūkio produkcijos prekybos organizacijose.

 125



126 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti Kauno kolegijoje, priimami konkurso būdu 
pagal konkursinį balą. Konkursinis balas sudaromas iš pagrindinių kriterijų ir 
papildomų balų.

Pagrindiniai kriterijai ir svertiniai koeficientai:
 Pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas (0,4) arba stojamojo egzamino 

įvertinimas pasirinkusiems menų studijų programas (0,7).
 Antrojo dalyko (įrašytas į brandos atestatą) brandos egzamino įvertinimas 

arba metinis pažymys (0,2). Pasirinkusiems menų studijų programas lietuvių 
kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (0,2).

 Trečiojo dalyko (įrašytas į brandos atestatą) brandos egzamino įvertinimas 
arba metinis pažymys (0,2). Pasirinkusiems menų studijų programas trečiasis 
dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (0,1).

 0,2 koeficientu – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas 
arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir 
literatūros dalyko, įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis 
dalykas (išskyrus menų studijų programas).

Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas
 Vidurinį išsilavinimą įgiję 2019 metais turi būti išlaikę:

• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą.
• Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba 

tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
• Matematikos valstybinį brandos egzaminą. Matematikos valstybinis 

brandos egzaminas neprivalomas stojantiesiems į menų studijų krypčių 
programas.

• Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos egzaminų 
aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 25. Menų studijų krypčių 
grupės studijų programoms aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš lietuvių 
kalbos ir literatūros valstybinio ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba 
prancūzų valstybinio arba tarptautinio egzamino) egzaminų.

• 5 mokomųjų dalykų vidurkis turi būti ne mažiau nei 6.
 Vidurinį išsilavinimą įgiję 2018 metais turi būti išlaikę:

• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą.
• Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba 

tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

Konkursinio balo sandara
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• Matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 16 balų 
įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų programas, 
ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų 
krypčių studijų programas. Matematikos valstybinis brandos egzaminas 
neprivalomas stojantiesiems į menų studijų krypčių programas.

 Vidurinį išsilavinimą įgiję 2016–2017 metais turi būti išlaikę:
• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą.
• Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba 

tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
• Matematikos brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menų krypčių grupės 

studijų programas).
 Vidurinį išsilavinimą įgiję 2015 metais turi būti išlaikę:

• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą.
• Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba 

tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, taip pat 
atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų 
sutrikimų bei asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose 
pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, minimalus reikalavimas yra 
vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Studijų programos arba 
programų grupės

Brandos ir stojamieji (pabraukti) 
egzaminai

Svertiniai 
koeficientai

Sveikatos mokslai

Akušerija 
Bendrosios praktikos slauga 
Biomedicinos diagnostika 
Burnos higiena 
Dantų technologija2* 
Dietetika 
Ergoterapija 
Farmakotechnika 
Kineziterapija 
Kosmetologija 
Odontologinė priežiūra
Radiologija

1. biologija
2. chemija arba matematika1*
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2
0,2

0,2
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Studijų programos arba 
programų grupės

Brandos ir stojamieji (pabraukti) 
egzaminai

Svertiniai 
koeficientai

Žemės ūkio mokslai

Agroverslų technologijos 1. biologija
2. chemija arba matematika1*
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju arba 
kompetencijų, įgytų siekiant 
kvalifikacijos, įvertinimas5*

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2
0,2

0,2

Humanitariniai mokslai

Anglų kalba ryšiams su 
visuomene 
Verslo anglų kalba 

1. lietuvių kalba ir literatūra
2. istorija arba geografija1*
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

0,2

Menai

Dailės kūrinių konservavimas 
ir restauravimas3* 
Dizainas3* 
Fotografija3* 
Įvaizdžio dizainas3* 
Mados dizainas3* 
Stiklo, keramikos, odos, 
tekstilės menas3* 

1. stojamasis egzaminas
2. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su trečiuoju
3. lietuvių kalba ir literatūra

0,7
0,1

0,2
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Studijų programos arba 
programų grupės

Brandos ir stojamieji (pabraukti) 
egzaminai

Svertiniai 
koeficientai

Socialiniai mokslai

Socialinis darbas 1. istorija
2. matematika arba 

informacinės technologijos 
arba geografija1*

3. bet kuris kitas dalykas, 
nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2

0,2

0,2

Taikomoji komunikacija 1. lietuvių kalba ir literatūra
2. istorija arba matematika arba 

informacinės technologijos 
arba geografija1*

3. bet kuris kitas dalykas, 
nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. užsienio kalba

0,4
0,2

0,2

0,2

Verslo ir viešoji vadyba

Buhalterinė apskaita
Finansai 
Įstaigų ir įmonių 
administravimas
Kultūros ir laisvalaikio 
vadyba 
Logistika 
Pardavimai ir marketingas 
Sporto vadyba 
Tarptautinis verslas 

1. matematika 
2. istorija arba geografija arba 

informacinės
technologijos1*
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2

0,2

0,2

Sveikatingumo ir SPA 
paslaugų vadyba 
Turizmo ir viešbučių vadyba 

1. istorija
2. matematika arba 

informacinės technologijos 
arba geografija1*

3. bet kuris kitas dalykas, 
nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2

0,2

0,2
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Studijų programos arba 
programų grupės

Brandos ir stojamieji (pabraukti) 
egzaminai

Svertiniai 
koeficientai

Teisė

Teisė 1. istorija
2. matematika arba 

informacinės technologijos1*
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2

0,2

0,2

Ugdymo mokslai

Ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas4*

1. lietuvių kalba ir literatūra
2. matematika arba 

informacinės technologijos1*
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju

4. istorija

0,4
0,2

0,2

0,2

Inžinerijos mokslai

Automatinis valdymas
Geodezija
Infotronika

1. matematika
2. fizika 
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju arba 
kompetencijų, įgytų siekiant 
kvalifikacijos, įvertinimas5*

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2
0,2

0,2
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Studijų programos arba 
programų grupės

Brandos ir stojamieji (pabraukti) 
egzaminai

Svertiniai 
koeficientai

Technologijų mokslai

Baldų ir medienos dirbinių 
gamyba
Grafinės technologijos 
Reklamos technologijos

1. matematika
2. chemija arba fizika1*
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju arba 
kompetencijų, įgytų siekiant 
kvalifikacijos, įvertinimas5*

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2
0,2

0,2

Gastronomija ir maitinimo 
organizavimas
Maisto technologija 
Maisto sauga ir kokybė

1. matematika
2. chemija 
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju arba 
kompetencijų, įgytų siekiant 
kvalifikacijos, įvertinimas5*

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2
0,2

0,2

Informatikos mokslai

Informacinės finansų 
sistemos
Kompiuterinių tinklų 
administravimas
Multimedijos technologija
Programų sistemos** 
(planuojama)

1. matematika
2. informacinės technologijos 

arba fizika1* 
3. bet kuris kitas dalykas, 

nesutampantis su pirmuoju, 
antruoju ir ketvirtuoju arba 
kompetencijų, įgytų siekiant 
kvalifikacijos, įvertinimas5*

4. lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2

0,2

0,2

1* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas; 
2* – pasirinkus šią studijų programą laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas.
3* – stojamasis egzaminas į šias studijų programas laikomas LAMA BPO nustatyta tvarka. 

Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino įvertinimą, 
konkurse valstybiniam finansavimui gauti nedalyvauja.

4* – stojantieji, turės laikyti motyvacinį testą LAMA BPO nustatyta tvarka.
5* – kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, 

teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip 
valstybiniai brandos egzaminai, tačiau nedalijama iš 10.

** priėmimas bus vykdomas, jei iki 2019-06-01 SKVC studijų programa bus patvirtinta.
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Užrašams, pastaboms, mintims
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Užrašams, pastaboms, mintims
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